GIÁO XỨ

THÁNH BERNADETTE
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

S

Ứ VỤ GIÁO XỨ: Giáo xứ Thánh Bernádette lá mot Cong Đoán Đức Tin Cong Giáo, sán sáng đon nhán
moi thánh phán trong xá hoi cung nhứ các sác dán tren the giới. Giáo Xứ no lức song đoán ket theo
gứớng Chuá Kito vá nhứng đieu Ngứới dáy, đong thới rá sức truyen đát đức tin Kito Giáo cho các the he
tứớng lái. Ton sung Thánh The lá trong tám cuá Giáo Xứ vì Thánh The quy tu, nuoi dứớng vá thách thức
Kito Hứu song theo Lới Chuá. Sáu het, Giáo Xứ no lức phát trien vá cung co đức tin quá viec phuc vu lán
nháu, với niem hy vong se trớ nen nhứng gì mình lánh nhán – Nhiem The Chuá Kito.
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Hội Đạo Binh Đức Mẹ (Legio Mariae):
Maria Cecilia Trần Mai Hương
617.818.1980
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THÁNH LỄ HẰNG NGÀY
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Bernadette
Thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy
9:00AMAnh
Cử hành tại Nhà nguyện Thánh Mary
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Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:
Matthew Phạm Việt Matthew
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1031 North Main St.
Randolph, MA 02368

Văn Phòng Giáo Xứ
1020 North Main St.
Randolph, MA 02368

Phone: 781-963-1327
www.thanhbernadette.com
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BÍ TÍCH
Hòa Giải/Xưng Tội
Thứ bảy hàng tuần 3:15PM–3:45PM tại Nhà
thờ.
Thanh Tẩy/Rửa Tội
Chúa Nhật thứ tư hàng tháng lúc 1:00PM. Xin
lấy mẫu đơn ở các cửa ra vào nhà thờ.
Hôn Phối/Lễ Cưới
Liên lạc cha xứ ít nhất sáu tháng trước ngày
thành hôn.
Viếng Thăm/Xức Dầu Bệnh Nhân
Xin liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc cha xứ.

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

29 tháng 9 năm 2019

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

CÁC BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT

Thứ Bảy 28/9
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 29/9
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh
Thứ Hai 30/9

Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 "Các ngươi đã mê đắm và ca hát,
giờ đây các ngươi bị lưu đày".

9:00AM – Anh
Thứ Ba 1/10

9:00AM – Anh
Thứ Tư 2/10
9:00AM – Anh
Thứ Năm 3/10
9:00AM – Anh
Thứ Sáu 4/10
9:00AM – Anh
Thứ Bảy 5/10
9:00AM – Anh
4:00PM – Anh
Chúa Nhật 6/10
7:30AM – Anh
9:00AM – Việt
11:00AM – Anh

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Jude Transtamar (5th Anniversary)
Chúa Nhật XXVI Thường Niên
Eleanor and Giuseppe DiGiusto
Giáo dân Thánh Bernadette
Maria Goncalves và Eduino Afanso
Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ
Hội Thánh, lễ nhớ
Mike, Katie, and David Healy
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh
Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Quan Thầy Các
Xứ Truyền Giáo
Cha Foley và Thầy Sáu Jack Ego
Các Thiên Thần Hộ thủ, lễ nhớ
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Thánh Phanxicô thành Atsisi, lễ nhớ
Cầu cho các Linh Hồn trong sổ cầu
nguyện
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Thánh lễ tại St. Mary‘s
Virginia Mazules (7th Anniversary)
Chúa Nhật XXVII Thường Niên
Birthday Blessings for Vanessa Lewis
Giáo dân Thánh Bernadette
Ruben và Susana Chaneco

THỪA TÁC VIÊN
 Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9
Đọc sách: Trần Công Thành, Hoàng Thị Bích Thùy
Cho Rước lễ: Vũ Văn Nghi, Trần Phúc Trưởng, Lê Ngọc Lan,
Nguyễn Thượng Tuấn, Lê Nguyên
 Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10
Đọc sách: Thiếu Nhi Thánh Thể
Cho Rước lễ: Trần Ngọc Ánh, Lê Thức, Trần Thị Tuyết Mai,
Vũ Ngọc Hưng, Trần Minh Thu
Trang 2

Bài Ðọc II: 1 Tm 6, 11-16 “Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho
tới ngày Chúa lại đến.”
Bài Phúc Âm: Lc 16, 19-31
"Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự
khốn khổ.”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng:
"Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày
ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là
Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc,
ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho
đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến
liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành
khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng
Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem
chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ
ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô
trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng
đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải
quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con,
suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn
sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này,
còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và
chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ
muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như
không thể từ bên đó qua đây được'.
Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà
cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ,
kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp
rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe
các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham,
nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ
hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không
chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại
đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'".
Ðó là lời Chúa.

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette

PHÂN ƯU
Vừa được tin buồn Nhạc Phụ của anh Hùng
(Big Jim Liquor), là Cụ Ông GIUSE TRƯƠNG
ĐÌNH VƯỢNG vừa được Chúa gọi về sáng
thứ năm ngày 26 tháng 09 năm 2019,
hưởng thọ 88 tuổi. Toàn thể Ban Mục Vụ
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Giáo Xứ
Thánh Bernadette, xin Thành Kính Phân
Ưu cùng anh chị Hùng và toàn thể tang
quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu
lòng xót thương, sớm đưa linh hồn Cụ Ông
Giuse về hưởng Nhan Thánh Chúa trên
Thiên Đàng.
Thành Kính Phân Ưu
Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Việt Nam
Giáo Xứ Thánh Bernadette

QUYÊN GÓP

THÔNG TIN

Brown Bag Lunch
Thứ bảy, ngày 5 tháng 10 lúc 10 giờ sáng
tại hội trường
Brown Bag Lunch là việc thiện nguyện dành cho các
em từ lớp 1 đến lớp 8. Mỗi thứ bảy đầu tháng, các em
sẽ chuẩn bị các bữa ăn trưa để mang đến cho người
vô gia cư ở MainSpring Shelter, Brockton.

Hành Hương Theo Bước Chân Thánh Phaolô
Theo bước chân Thánh Phaolô cùng với Cha Phil
McGaugh và Thầy Sáu Tom Burke.
Khởi hành từ Boston ngày 13 tháng 3 và trở về
ngày 24 tháng 3. Đoàn sẽ tham quan đất nước Hy
Lạp và Thổ Nhĩ Kz—thành phố Athens, Thessaloniki, Ephesus và
Corinth, ect. bao gồm 3 ngày trên du thuyền đến các đảo của Hy
Lạp—Mykonos, Crete, Patmos, ect.
Để tìm hiểu thêm chi tiết hoặc xem tờ rơi, xin gặp Cha Phil và
Thầy Tom.
Liên lạc Thầy Tom 781.885.1234
email deacontom2000@yahoo.com

Kỷ Niệm 25 & 50 Năm Thành Hôn

Chi tiêu hàng tuần . . . . . . . . . . . . . . $7,600
Hỗ trợ giáo xứ
PM

4:00

$741

7:30AM

$768

9:00AM

$1,735

11:00AM

$936

Tổng

$4,180

Trợ Giúp Năng Lượng. . . . . . . . . . .$1,942
Phụ quyên tuần này: Hỗ Trợ Trường Công
Giáo
Phụ quyên tuần sau: Không có phụ quyên

Chầu Thánh Thể
Thứ năm mỗi tuần
Nhà nguyện
6pm-8pm

Đức Hồng Y Sean O’Malley, O.F.M. mời gọi tất cả các cặp vợ
chồng mừng 25 & 50 năm ngày thành hôn đến dự Thánh Lễ Kỷ
Niệm Ngày Thành Hôn tại
Cathedral of the Holy Cross, Boston
Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10
Lúc 3 giờ chiều
Sẽ có nghi thức tái tuyên lời thề hôn phối trong Thánh lễ.
Các cặp vợ chồng xin ghi danh tại
bit.ly/WeddingAnniversaryMass19 hoặc vào Family Life Page tại
BostonCatholic.org.
“Anh em đừng quên rằng: người có rất nhiều là người cần rất
ít. Anh em đừng tự tạo ra cho mình những nhu cầu.”
(Thánh José Escriva)
“Người giàu có khi cho người nghèo không phải đang ban tặng
của bố thí mà là đang trả nợ.” (Thánh Ambrose)
“Chúng ta không nên trọng dụng hay chú ý đến tiền bạc dưới
bất kỳ hình hài nào hơn là cát bụi. Những ai nghĩ rằng nó có giá
trị hơn hoặc ai ham muốn nó, phơi mình ra trước nguy cơ bị ma
quỷ dụ dỗ.” (Thánh Phanxicô Assisi)

Trang 3
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Người phú hộ giàu có và Ladarô nghèo khổ
Một câu chuyện kể rằng, có một em thiếu nhi con nhà
giàu, học giỏi và đạo đức đến cầu nguyện với Chúa rằng,
con chúc tụng và tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra trong
một gia đình đạo đức và hạnh phúc. Nhưng tại sao Chúa
lại cho người bạn thân của con phải cực khổ, gia đình
nghèo khó, bố hắn là lao động chính trong gia đình nay
bị đau nặng. Mấy anh chị em vừa phải bán vé số, bán
báo vừa đi học nay phải nghỉ vì không đóng học phí.
Chúa không thưởng bạn của con sao?
Chúa trả lời: Con thật là một thiếu nhi ngoan, một người
bạn tốt biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến
người bạn kém may mắn hơn mình. Nhưng này con, con
hãy nhớ rõ điều này là chính vì Ta thương nó mà Ta đã
dựng nên con và cho nó kết bạn với con.
Đã có lần Chúa Giêsu tuyên bố: "Người nghèo khó thì
luôn luôn ở với các ngươi". Bài Tin Mừng hôm nay Chúa
Giêsu đưa ra dụ ngôn về người phú hộ giàu có và Ladarô
nghèo khó là một thực tế của cuộc sống trong xã hội
trần gian, và đó cũng là phần nào hệ quả của Nước Trời
mai sau. Hai hình ảnh trái ngược nhau luôn đi kèm với
nhau, một bên là giàu có sống trên nhung lụa, ngày ngày
yến tiệc linh đình, còn một bên là cùng khổ, ghẻ lác và
nghèo đói. Một bên là quằn quại trong lửa hỏa ngục, còn
một bên là hạnh phúc ngồi trong lòng Abraham trên
thiên đàng. Nếu chỉ đọc bài Tin Mừng này với bài đọc I
trích sách tiên tri Amos chúng ta tưởng có dị ứng sai lạc
với những người giàu có và an phận trong sự khốn nạn
của bần cùng. Đừng nghĩ rằng, Nước trời chỉ dành cho
những người nghèo, còn những người giàu phải trầm
luân dưới hỏa ngục. Chúng ta hãy đọc kỹ lại bài đọc II
trích thơ thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gởi cho
Timôthêu thì chúng ta mới thấy rõ { nghĩa của bài Tin
Mừng này.
Giàu có chưa phải là hạnh phúc đích thực của con người.
Có biết bao nhiêu người giàu có đã chẳng được bình an
đó sao? Thậm chí có người phải vào tù ra khám, có
những gia đình phải tan nát đó sao? Và cũng đừng nghĩ
rằng, người giàu có đương nhiên là bị loại ra khỏi Nước
Trời. Thực tế lịch sử đã chứng minh cho chúng ta rằng,
như thánh nữ Elizabeth, hoàng hậu nước Bồ Đào Nha;
thánh Louis, vua nước Pháp. Họ là những vua chúa,
hoàng hậu sống trên nhung lụa và đầy quyền lực, vậy mà
họ đã nên thánh. Chúng ta cũng không nên cực đoan
một chiều hiểu Nước Trời chỉ dành cho những người
Trang 4

nghèo khổ để rồi chúng ta trở nên lười biếng, sống mãi
trong sự bần cùng, nghèo đói, khổ đau. Nhưng Nước
Trời và hạnh phúc đích thực như thánh Phaolô đã xác tín
chính là kiên vững trong đức tin và sốt sắng trong lòng
mến. Nó hệ tại ở việc lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ giới
răn của Ngài. Điều này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần
bằng nhiều cách trong các thời đại qua những ngôn sứ,
đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa
chúng ta. Chúng ta không thể nào an phận trong khó
nghèo, chờ đợi được như Ladarô ngồi vào lòng Abraham
để nhìn cảnh cực kz nhốn nháo nơi âm phủ. Chúng ta lại
càng không thể như anh em nhà phú hộ trong Tin Mừng
chờ đợi một phép lạ mới chịu tin và sống giới răn của
Chúa. Nhưng phải biết đón nhận và tạ ơn những hồng ân
Chúa ban, để ta sống trở nên thánh thiện và công chính
hơn.
Thánh thiện chính là tin tưởng vào lòng yêu thương của
Thiên Chúa, là biết quan tâm và quảng đại chia sẻ với
người khác một cách vô vị lợi, không tính toán, không
đòi hỏi, không lợi dụng.
Quả thật, không có cái giàu nào cho bằng cái giàu về tình
thương và cũng không có cái nghèo nào cho bằng cái
nghèo về tấm lòng. Tuy nhiên, ơn Chúa không phải lúc
nào cũng dễ chịu, nhưng đòi hỏi chúng ta biết can đảm
đón nhận và tạ ơn. Cũng như thánh thiện không phải lúc
nào cũng dễ dàng, nhưng chúng ta phải cố gắng kiên trì
tập luyện và thi hành. Vì đó chính là con đường đưa đến
với Chúa và được hạnh phúc không những cho đời sau
mà cho cả đời này nữa. Còn có biết bao nhiêu người như
Ladarô nghèo khó xung quanh chúng ta, đang chờ đợi
chúng ta yêu thương đón nhận và chia sẻ. Và rồi còn có
biết bao cái nghèo cõi lòng mà chúng ta phải tích lũy làm
giàu, đó là lòng yêu thương, lòng quảng đại, sự nhẫn nại
và hiền hòa.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên người nghèo
của Tin Mừng, để chúng ta khiêm tốn trước tình thương
của Thiên Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài, cho mỗi
người chúng ta trở nên giàu có về lòng nhân ái, để chúng
ta quảng đại với hết mọi người.
(Trích dẫn từ 'Hãy Ra Khơi' – Veritas)

Randolph, MA

Giáo xứ Thánh Bernadette
Kết Quả Thăm Dò
Xin cám ơn những qu{ vị đã hoàn thành các câu hỏi thăm dò
Môn Đệ Sứ Vụ của chúng tôi. Nhóm Soạn Thảo Kế Hoạch Mục
Vụ đã rút ra được những nhận xét sau:
Chúng tôi hy vọng có nhiều người tham gia thăm dò hơn,
nhưng chỉ nhận được 146 đơn trả lời. Mặc dù chúng tôi qu{
trọng những gì mình nhận được nhưng rất mong được nghe từ
mọi người khi làm công việc này
Một vấn đề được nêu lên là về việc hai giáo xứ có liên tục cập
nhật hồ sơ giáo dân để việc liên lạc với giáo dân được hiệu quả
Kết quả cho thấy có thể chúng ta không làm tốt việc đón tiếp
người mới đến, khách tham quan và người Công giáo ngoài lề
Đa số nhận thấy những người phụ trách phụng vụ chuẩn bị tốt
cho các Thánh lễ. Chúng tôi cũng cảm thấy chúng ta có thể hợp
tác để trở nên thân thiện hơn và hiếu khách hơn
Nhiều người cho biết họ hài lòng với giờ Chầu, giờ lễ và xưng
tội và họ cũng hài lòng khi các thông tin về giờ lễ, cũng như chỉ
dẫn được tìm thấy dễ dàng trên website
Đa số hài lòng với việc Thánh nhạc được soạn thảo và chuẩn bị
kỹ lưỡng giúp cộng đoàn tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn
Phần đông không cảm thấy thoải mái với việc xướng kinh hay
cầu nguyện theo cảm hứng trước mọi người
Kết quả nhận thấy chúng ta cần nhiều chương trình giúp củng
cố đức tin cho các bạn trẻ sau khi được Thêm Sức
Một số vị cho rằng chúng ta cần có cách để giúp mọi người lớn
mạnh trong vài trò người môn đệ và chia sẻ đức tin
Chúng ta cần các chương trình giáo dục đức tin khác nhau để
đáp ứng theo nhu cầu của mỗi người, chẳng hạn như nhóm học

Kinh Thánh, nhóm chia sẻ đức tin, nhóm cầu nguyện,...
Nhiều vị nhận thấy lãnh đạo liên giáo xứ cung cấp thông tin
trung thật về tình trạng tài chính của giáo xứ. Đồng thời, chúng
ta lo ngại rằng giáo xứ không đủ tài chính, điều kiện cho các hoạt
động sinh hoạt, mục vụ và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng
Chúng ta cần cung cấp thêm cơ hội cho các giáo dân tìm hiểu
phát triển tài năng của mình để đóng góp vào các mục vụ
Đa số nhận xét chúng tôi thông tin thường xuyên với giáo dân
qua nhân viên, hội đồng, websites, tờ thông tin,...
Nhiều người hài lòng với cơ sở hạ tầng của giáo xứ.

Café Thánh Bernadette: Xin mời cộng
đoàn ghé lại hội trường và ủng hộ Café Thánh
Bernadette sau các Thánh lễ Chúa Nhật 9 giờ
sáng. Có phục vụ cà phê, thức uống và nhiều món ngon Việt
cho qu{ vị và các em chọn lựa.
Xin chào đón qu{ vị đến với Giáo xứ Thánh
Bernadette. Để đăng k{ vào cộng đoàn Giáo xứ
Thánh Bernadette, xin điền Đơn Ghi Danh để tại các
lối ra vào và gởi cho Cha hoặc văn phòng giáo xứ.

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ
Giờ Làm Việc
Thứ hai - thứ năm
Thứ sáu

9am-3pm
Nghỉ

Ban Mục Vụ
Giuse Nguyễn Thượng Tuấn

Trưởng Ban Chấp Hành

617-955-3289

nguyentuan242@gmail.com

Giuse Trần Phúc Tùng

Phó Nội Vụ

508-468-7871

Tung1958@gmail.com

Giuse Trần Ngọc Thanh

Phó Ngoại Vụ

508-488-8400

ThanhKatrinaTran@hotmail.com

Đaminh Trần Chí Hiếu

Thư K{

617-939-6753

papytran@yahoo.com

Anna Chu Kim Linh

Thủ Quỹ

781-600-5196

linhchu@hotmail.com

GB Nguyễn Quốc Thông

Trưởng Ban Phụng Vụ

781-821-0212

daklakjn@yahoo.com

Luca Lê Bình (Bruce)

Trưởng Ban Tiếp Tân

617-899-0032

lebruce83@yahoo.com

Giuse Lê Trí Đức

Trưởng Ban Thông Tin

781-473-0216

email@ducle.info

Têphano Trần Công Luận

Trưởng Ca Đoàn

617-448-5731

emeved@yahoo.com

Giuse Trần Văn Thành

Trưởng Ban Việt Ngữ

617-910-9113

thanh.tran@bc.edu

Teresa Ngô Huyền

Trưởng Ban Giáo L{

575-494-8683

hngo1993@gmail.com

Đôminicô Trần Phi Hùng

Trưởng Ban Bảo Trì

617-435-1806

lindahungvuvu@gmail.com

Phêrô Lê Hòa

Điều Phối Viên CĐ Thiếu Nhi

617-372-5305

phoale@gmail.com

Maria Võ Nguyên Tường Vi

Trưởng Ban Ẩm Thực

781-353-1145

vv02090@gmail.com

Phêrô Trần Ngọc Ánh

Ban Cố Vấn

Joachim Trần Phúc Trưởng

Ban Cố Vấn

atran1210@gmail.com
781-784-6499

tptran47@comcast.net
Trang 5

Cần sang tiệm nails vùng
West Brockton/Easton line—
good location. Tiệm rộng,
đẹp, rent rẻ, parking lot rộng.
5 bàn 5 ghế, 1 phòng wax & 1
phòng facial
Máy giặt & sấy đầy đủ.

781-727-2504

‚

Quảng Cáo Trên Tờ Thông tin

Xin mời quý vị vào xem website mới của giáo xứ

Nếu qu{ vị muốn quảng cáo trên tờ thông tin, xin liên
lạc Lê Trí Đức 781-473-0216 email@ducle.info
6 Tháng

1 Năm

1 khuôn

$90

$160

2 khuôn

$140

$250

4 khuôn

$230

$410

Nửa trang

$450

$810

Một trang

$810

$1,450

Việt: thanhbernadette.com
Anh: stbernadette.us
Mobile friendly
Xin Quý Vị Ủng Hộ Nồng
Nhiệt Các Nhà Bảo Trợ trên
Tờ Thông Tin

